Η εταιρεία
Η Labs Entropy, μητρική εταιρεία των brands Lamda και Alchemy, ιδρύθηκε
αρχές του 2015.

Η πρώτη σειρά υγρών που δημιουργήθηκε από την Labs Entropy, η Lamda,
ως αρχικό στόχο να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό υψηλού επιπέδου προϊό
ελκυστική - για τον μέσο ατμιστή - τιμή. Γρήγορα η Lamda έγινε γνωστή σε ό
Ελλάδα, ενώ παράλληλα με την εισαγωγή της TPD στην Ευρώπη τα προϊόντ
εξήχθησαν στην πλέον απαιτητική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια
περίοδο, η Labs Entropy λάνσαρε τα προϊόντα Alchemy, που απευθύνονται
σε DYI χρήστες και περιλαμβάνουν ατμιστικές βάσεις (VG & PG), nicotine bo
και Mix Shots (longfill).

Από το 2017 η Labs Entropy, με οδηγό την εμπειρία και την σύγχρονη μονάδ
παραγωγής, παρέχει τεχνογνωσία & υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής/εμφιάλωσης σε όσους επιθυμούν να
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χές του 2015.

πρώτη σειρά υγρών που δημιουργήθηκε από την Labs Entropy, η Lamda, έθεσε
αρχικό στόχο να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό υψηλού επιπέδου προϊόντα σε
υστική - για τον μέσο ατμιστή - τιμή. Γρήγορα η Lamda έγινε γνωστή σε όλη την
λάδα, ενώ παράλληλα με την εισαγωγή της TPD στην Ευρώπη τα προϊόντα
χθησαν στην πλέον απαιτητική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια χρονική
ρίοδο, η Labs Entropy λάνσαρε τα προϊόντα Alchemy, που απευθύνονται κυρίως
DYI χρήστες και περιλαμβάνουν ατμιστικές βάσεις (VG & PG), nicotine boosters
Mix Shots (longfill).

ό το 2017 η Labs Entropy, με οδηγό την εμπειρία και την σύγχρονη μονάδα
ραγωγής, παρέχει τεχνογνωσία & υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες οκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής/εμφιάλωσης σε όσους επιθυμούν να
μιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα.

Η εταιρεία
Η Labs Entropy, μητρική εταιρεία των brands Lamda και Alchemy, ιδρύθηκε στις
αρχές του 2015.
Η πρώτη σειρά υγρών που δημιουργήθηκε από την Labs Entropy, η Lamda, έθεσε

Η εταιρεία
Η Labs Entropy, μητρική εταιρεία των brands Lamda και Alchemy, ιδρύθηκε στις αρχές του 2015.
Η πρώτη σειρά υγρών που δημιουργήθηκε από την Labs Entropy, η Lamda , έθεσε ως αρχικό
στόχο να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό υψηλού επιπέδου προϊόντα σε ελκυστική - για τον
μέσο ατμιστή - τιμή.
Γρήγορα η Lamda έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα με την εισαγωγή της TPD
στην Ευρώπη τα προϊόντα εξήχθησαν στην πλέον απαιτητική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Την ίδια χρονική περίοδο, η Labs Entropy λάνσαρε τα προϊόντα Alchemy , που απευθύνονται
κυρίως σε DYI χρήστες και περιλαμβάνουν ατμιστικές βάσεις (VG & PG), nicotine boosters και
Mix Shots (longfill).
Από το 2017 η Labs Entropy, με οδηγό την εμπειρία και την σύγχρονη μονάδα παραγωγής, παρέχει
τεχνογνωσία & υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες - ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής/
εμφιάλωσης σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα.

Labs Entropy - Σύντομο ιστορικό
2014 - Σύλληψη αρχική ιδέας και πρώτες δοκιμαστικές παρτίδες υγρών αναπλήρωσης και
βάσεων νικοτίνης
2015 - Ίδρυση της εταιρείας και παραγωγή/χονδρική πώληση προϊόντων της σειράς Lamda
2016 - Στρατηγική συνεργασία με την Atmosfaira, εκ των κορυφαίων αλυσίδων λιανικής/
χονδρικής στην Ελλάδα
2016 - Η Labs Entropy συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της TPD, με την καθοδήγηση της
Sustchem
2017 - Η σειρά Lamda λανσάρεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα από 5 καπνικά προϊόντα. Η Labs
Entropy δημιουργεί την σειρά Alchemy που αποτελείται αρχικά από Mix Shots (longfill) και nicotine boosters.
2017 - H Labs Entropy εγκαθίσταται σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και καταθέτει ολοκληρωμένο
φάκελο στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με αδειοδότηση του εργαστηρίου (χειρισμού
νικοτίνης και εμφιάλωσης αρωμάτων)
2017 - H Labs Entropy παρέχει τεχνογνωσία & υψηλής ποιότητας εξατομικευμένες ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραγωγής/εμφιάλωσης σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν
τα δικά τους προϊόντα.
2019 - Ξεκινά στρατηγική και πολυεπίπεδη συνεργασία με την Smok-e, την μεγαλύτερη εταιρία
χονδρικής διάθεσης προϊόντων στην Ελλάδα.

Labs Entropy - Εργαστήριο Γενικά
Το εργαστήριο στεγάζεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο Μαρούσι. Αποτελείται από 2
ορόφους, συνολικής επιφάνειας 350m2. Χωρίζεται σε 4 χώρους:
1. Το clean room, στο οποίο λαμβάνει χώρα η παραγωγή/εμφιάλωση
2. Την αποθήκη πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
3. Την φορολογική αποθήκη, στην οποία αποθηκεύονται τα προϊόντα που υπόκεινται
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
4. Γραφεία και λοιπούς χώρους

Εξοπλισμός
1. Μονομπλόκ αυτοματοποιημένο μηχάνημα εμφιάλωσης υγρών αναπλήρωσης, αρωμάτων και
nicotine boosters. Το μηχάνημα πραγματοποιείται ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν και το
φιαλίδιο και έχει δυναμική μεταξύ 1700-2900 τεμαχίων/ώρα
2. Ετικετέζα 1 - Αυτόματο μηχάνημα επικόλλησης ετικετών για φιαλίδια μεταξύ 10ml-60ml
3. Ετικετέζα 2 - Ημιαυτόματο μηχάνημα επικόλλησης ετικετών για φιαλίδια άνω των 60ml.
4. Ημιαυτόματο μηχάνημα εμφιάλωσης (για μικρές παρτίδες)
5. Ετικετογράφος - Αυτόματος ετικετογράφος προσαρμοσμένος στο μονομπλόκ που λειτουργεί
είτε συνεργατικά με αυτό είτε αυτόνομα
6. Θερμικός εκτυπωτής - Θερμική εκτύπωση μεταβλητών στοιχείων ετικετών (ημ/νια λήξης, LOT κ.α)

